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 5 Atitudes para alcançar sucesso na vida 

Marcos 2. 1-12 

 

ESTUDO 

Discurso ou Atitude? Vimos no texto a história de alguém que precisava de um 

milagre, mas não poderia sozinho chegar até Jesus, mesmo tendo ouvido falar dele. Seus 

amigos precisaram agir, e não só vislumbrar a possibilidade de cura.  

 

5 Atitudes para alcançar sucesso na vida 

1. Visão 

Você nunca irá conquistar aquilo que você não deseja. (Pergunta 1) 

2. Cooperação  

Você nunca fará algo realmente grande sozinho. A bíblia nos ensina a caminhar 

em unidade. (Pergunta 2) 

3. Perseverança 

Grandes conquistas requerem um esforço maior.  

“É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar” – Martin L. King 

Precisamos tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus. (Pergunta 3) 

4. Criatividade 

Pense em novos meios para alcançar o objetivo. A ideia de levar o paralítico a 

Jesus pelo telhado foi decisiva para a realização do milagre em sua vida. 

(Pergunta 4) 

5. Fé 

Há um movimento sobrenatural nessa Terra! Fé é a perfeita sintonia com a 

estação geradora.Fé é a capacidade de se conectar e ouvir a voz de Deus e 

crer no que Ele está falando. (Pergunta 5) 
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PERGUNTAS 

1. O que acontece quando perdemos a capacidade de sonhar? 

2. Quais os maiores desafios e as principais recompensas de andar em 

unidade? 

3. Por que perseverar é mais difícil que começar um novo projeto? 

4. Você se lembra de alguma situação em sua vida na qual a criatividade foi 

decisiva? 

5. Como podemos fortalecer a nossa fé.  

 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5:30h às 7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça-feira do mês 

Churrasco e Futebol (Homens) – 5 de novembro a partir das 13h 

 


